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 قضاء فلسطيني أثناء مشاركته القتال في معارك دير الزور •

 استهداف أحياء مخيم درعا بقذائف الهاون •

 من جنوب دمشق إلى مشافي العاصمة إسعافيهإخراج فلسطينيَين بحالة  •

 مجهولون يختطفون الفلسطيني "أحمد محمد السيطري" من بلدة المزيريب •

 احتجاجات ليلية لالجئين في جزيرة ليسفوس اليونانية بسبب سوء أوضاعهم •

شاباً من مخيم خان  150بهدف إجبارهم على الخدمة العسكرية، جيش التحرير الفلسطيني يستدعي أكثر من "

 "الشيح ويحتجز أوراقهم الثبوتية



 

 ضحايا 

ركته القتال إلى جانب قوات قضى الفلسطيني "طارق حسين" أحد عناصر لواء القدس، أثناء مشا
 النظام السوري في المعارك الدائرة في دير الزور شرقي سورية.

( الجئًا 625من جانبها أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنها وثقت بيانات )
 فلسطينيًا قضوا بسبب قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري.

 
 آخر التطورات

شابًا من أبناء  150ير الفلسطيني في مخيم خان الشيح أكثر من استدعت مفرزة جيش التحر 
المخيم، وقامت باحتجاز بطاقاتهم الشخصية ودفتر خدمة العلم، بحجة أنهم متخلفين عن أداء 
الخدمة اإللزامية التي يفرضها النظام السوري على الشباب الفلسطينيين في سورية، وبهدف إجبارهم 

 ر الفلسطيني الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.لاللتحاق بصفوف جيش التحري

فيما أفاد مراسل مجموعة العمل أن عناصر المفرزة أبلغوا الشبان أنه سيتم سحبهم إلى معسكرات 
 جيش التحرير يوم األحد القادم.

إلى ذلك وصلت مطالبات ونداءات إلى مجموعة العمل من عدد من الناشطين وأهالي المخيم، 
يئة أركان جيش التحرير الفلسطيني ومنظمة التحرير والجهات المعنية بعدم زج أبنائهم تطالب ه

 في الصراع الدائر في سورية، وعدم إرسالهم إلى مناطق التوتر.

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آالف فلسطيني، ويقاتل في أكثر من 
آالف منخرطون في المعارك، بحسب ما أعلنت عنه  3هم ( موقعًا موزعة في أنحاء سورية، من15)

 قيادة الجيش.



 

الجدير ذكره أن الالجئين الفلسطينيين في سورية ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش التحرير 
كل من تخلف عن االلتحاق به للمالحقة والسجن، مما دفع اآلالف من  ويتعرضالفلسطيني، 

 الشباب للهجرة خارج البالد.

 
ضون ذلك، استهدفت قوات النظام أمس األول، أحياء مخّيم درعا لالجئين الفلسطينيين جنوب في غ

 سورية بعدد من قذائف الهاون، مما خلف خرابًا في منازل األهالي.

إلى ذلك يعيش من تبقى من الالجئين داخله أوضاع إنسانية غاية في الخطورة تتجلى بالجانبين 
 ي المخيم أي مشفى أو مركز طبي.الصحي والمعيشي، وال يتوافر ف

باإلضافة إلى نقص حاد باألدوية والمواد والمعدات الطبية الالزمة لإلسعافات األولية، اضافة إلى 
انقطاع التيار الكهربائي، وفقدان العديد من أصناف المواد الغذائية، وارتفاع أسعار المواد األخرى 

 بشكل كبير.

من الالجئين  سعافيتينإل مجموعة العمل أن حالتين وفي جنوب العاصمة دمشق، قال مراس
 الفلسطينيين تم إخراجهما من جنوب دمشق إلى مشافي العاصمة للعالج.

ووفقُا لمراسلنا فإن كاًل من "فداء مصلح"، و"محمود محمد الشهابي" أخرجا بعد جهود بذلتها اللجنة 
 فلسطينية جنوب دمشق.الوطنية إلغاثة الفلسطينيين في سورية والهيئة األهلية ال

وكانت مصادر ميدانية في مخيم اليرموك أكدت لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 
( مريضًا فلسطينيًا بحاجة ماسة للعالج خارج أماكن تواجدهم في مخيم اليرموك 189أكثر من )

 والبلدات المجاورة له، وأن أي تأخير في ذلك قد يعرض حياتهم للخطر.



 

عات مخيم اليرموك يخضع لحصار مشدد من قبل الجيش السوري النظامي والمجمو يذكر أن 
( يومًا في حين تخضع مساحات واسعه منه لسيطرة تنظيم 1587)الفلسطينية الموالية له منذ 

األمر الذي ضاعف من معاناة األهالي وأجبر المئات منهم على  2015"داعش" منذ مطلع إبريل 
 جاورة له.النزوح إلى البلدات الم

إلى ذلك، نقل مراسل مجموعة العمل نبأ قيام مجموعة مجهولة باختطاف الالجئ الفلسطيني "أحمد 
 محمد السيطري" من أبناء بلدة المزيريب في درعا جنوب سورية.

من بلدة المزيريب  11-19وقال مراسل مجموعة العمل، أن السيطري اختطف يوم أمس األحد 
ن قبل أشخاص كانوا يستقلون سيارة سوداء، مشيرًا إلى أن الشاب على مرأى من أعين الناس م

على طريق المزيريب تل شهاب،  2017-10-31عامًا( الذي اختطف يوم  40"منهل حمايده" )
ألف دوالر من أجل إطالق سراح  200هو زوج ابنة السيطري، حيث طالب المختطفون مبلغ 

 الحمايدة. 

في مخيم موريا على جزيرة ليسفوس اليونانية أول  نالمتواجدي وفي اليونان، قام عشرات الالجئين
 أمس، باحتجاجات بسبب سوء األوضاع وبطء معالجة ملفات الالجئين.

لياًل وحتى ساعات فجر اليوم، وصاحبها  12امتدت من الساعة  تاالحتجاجاوقال مراسلنا أن 
خيم الالجئين وخاصة في أعمال شغب وصياح وعراك باأليدي، كما حدث حريق التهم عددًا من 

 القسم المخصص للعائالت.

 



 

وأضاف مراسلنا أن شرطة مكافحة الشغب تدخلت وفّضت االحتجاجات، مشيراً إلى أن عمدة جزيرة 
ليسفوس كان قد دعا إلى احتجاج بسبب األعداد الكبيرة لالجئين على الجزيرة، وعدم استجابة 

 السلطات اليونانية بنقلهم الى البر اليوناني.

آالف  10بين الجزر األخرى، حيث تضم قرابة وتعتبر جزيرة ليسفوس األعلى بعدد الالجئين من 
الجئ، يشار إلى أن الالجئين في الجزر اليونانية يعيشون أوضاع معيشية صعبة وبطء إجراءات 

 اللجوء والنقل إلى البر اليوناني.

 

 2017نوفمبر  -تشرين الثاني  20فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ( حصيلة الضحايا الفلسطينيين 3612) •
 ( امرأة.463)

( 105( معتقاًل فلسطينيًا في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1642) •
 امرأة.

القيادة العامة على مخّيم اليرموك  –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية  •
 ( على التوالي.1587يدخل يومه )

( الجئ والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 203) •
 غالبيتهم في مخّيم اليرموك.

( يومًا وعن مخّيم اليرموك منذ 1324انقطاع المياه عن مخّيم درعا مستمر منذ أكثر ) •
 ( يومًا.1164)

، ودمار أكثر ( يوماً 423يخضع مخيم حندرات لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من ) •
 من مبانيه تدميرًا كاماًل وجزئيًا.  %80من 

، في حين 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي ) •
( ألف، 17( ألف، وفي األردن )31يقدر عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 لسطينيي سوري.( آالف، وفي غزة ألف ف8( آالف، وفي تركيا )6وفي مصر )


